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Ολοκληρωµένες υπηρεσίες στους
τοµείς της Ορθολογικής Χρήσης
Ενέργειας (Ο.Χ.Ε.) και Εξοικονόµησης
Ενέργειας (Ε.Ε.) καθώς και διείσδυσης
του Φυσικού Αερίου µε τη χρήση νέων
τεχνολογιών στην παραγωγή ψύξης –
θέρµανσης, συµφώνησαν να παρέχουν
από κοινού η ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. και το
ΚΑΠΕ.

Εκ µέρους των δύο φορέων, ο
Πρόεδρος του ΚΑΠΕ Επικ. Καθηγ. κ.
∆ηµοσθένης Αγορής και ο Αντι-
πρόεδρος και ∆ιευθ. Σύµβουλος της
ΑΣΠΡΟΦΟΣ κ. Σπύρος Κέντρος
υπέγραψαν την Τετάρτη 16.05.2001
Προγραµµατική Σύµβαση Συνεργασίας.

Η πρωτοβουλία σύµπραξης του ΚΑΠΕ
και της ΑΣΠΡΟΦΟΣ, αναµένεται να
καλύψει µεγάλο µέρος των αναγκών της
βιοµηχανίας σε θέµατα εξοικονόµησης
και ορθολογικής χρήσης ενέργειας,
συνεισφέροντας ταυτόχρονα στην
υποκατάσταση πετρελαϊκών καυσίµων
και στην προστασία του περιβάλλοντος
σύµφωνα µε τους στόχους του
Υπουργείου Ανάπτυξης και τις επιταγές
της Συνθήκης του Κυότο, τόνισαν
ιδιαίτερα οι κ.κ. ∆. Αγορής και Σ.
Κέντρος.

Ειδικότερα, η συµφωνία ΚΑΠΕ –
ΑΣΠΡΟΦΟΣ για την από κοινού
διεκδίκηση, ανάληψη και εκτέλεση
ενεργειακών έργων, προβλέπει ότι :

 To KAΠΕ, διαθέτοντας κατάλληλο
µετρητικό εξοπλισµό και σηµαντική
εµπειρία, σε ενεργειακά / περιβαλ-
λοντικά έργα καθώς και σε
ενεργειακές επιθεωρήσεις στη
βιοµηχανία και σε κτίρια, αναλαµ-
βάνει το βασικό σχεδιασµό των
έργων και την παρακολούθηση της
απόδοσής τους.

 Η ΑΣΠΡΟΦΟΣ, εξειδικευµένη
εταιρεία παροχής υπηρεσιών διεύ-
θυνσης, µελέτης και επίβλεψης κα-
τασκευής βιοµηχανικών έργων,
αναλαµβάνει τον λεπτοµερή σχε-
διασµό των έργων καθώς και τη
διαχείριση και επίβλεψη υλοποίησής
τους.

Οι συνέργειες που θα αναπτυχθούν
µεταξύ ΚΑΠΕ και ΑΣΠΡΟΦΟΣ
αναµένεται να είναι ιδιαίτερα επιτυχείς
στην  προώθηση ολοκληρωµένων ενερ-
γειακών λύσεων στις βιοµηχανίες,
διευκολύνοντας την επίτευξη οικονο-
µιών κλίµακας και φάσµατος.

Συµπόσιο µε θέµα: «Κλιµατικές
Αλλαγές και Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας» διοργανώθηκε από τον Όµιλο
για τη ∆ιάδοση των ΑΠΕ (ELFORES)
Στα πλαίσια των εργασιών του
συµποσίου, που πραγµατοποιήθηκε την

Πέµπτη 24 Μαΐου µε την υποστήριξη του
ΚΑΠΕ,  συζητήθηκαν και αναλύθηκαν
διεξοδικά πολιτικές, στρατηγικές και
µέτρα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, για
την αντιµετώπιση των κλιµατικών
αλλαγών, µε έµφαση στην πρωταρχική
συµβολή των ΑΠΕ.

      
ΕΕ
νν   
ΈΈ
ρρ γγ
ωω

    ΤΤ
αα   
νν έέ
αα   
ττ οο
υυ   
ΚΚ
ΑΑ
ΠΠ
ΕΕ

ΚΚΛΛΙΙΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΑΑΛΛΛΛΑΑΓΓΕΕΣΣ
ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΝΝΑΑΝΝΕΕΩΩΣΣΙΙΜΜΕΕΣΣ  ΠΠΗΗΓΓΕΕΣΣ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ

ΥΥΠΠΕΕΓΓΡΡΑΑΨΨΑΑΝΝ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ

 Κέντρο
Ανανεώσιµων Πηγών

Ενέργειας

 19ο χλµ. Λ. Μαραθώνος
190 09 Πικέρµι Αττικής

Τηλ. 6039900
Fax. 6039905

http://www.cres.gr



Βασικοί οµιλητές του συνεδρίου ήταν ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Ν. Χριστοδουλάκης, η
Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Απασχόληση και τις Κοινωνικές Υποθέσεις
κα Άννα ∆ιαµαντοπούλου, ο Υφυπουργός ΠΕΧΩ∆Ε κ. Ηλίας Ευθυµιόπουλος,
εκπρόσωποι κοµµάτων, βουλευτές, διοικητές οργανισµών, καθηγητές Πανεπιστηµίων,
επιχειρηµατίες κ.ά.
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ση στο πρόβληµα ηλεκτροδότησης
ταναλωτών, που βρίσκονται
ατεστηµένοι σε δύσβατες ή
οµακρυσµένες περιοχές µε µεγάλη
κολία σύνδεσης στο δίκτυο της ∆ΕΗ,
ορούν να προσφέρουν τα αυτόνοµα
τοβολταϊκά συστήµατα.
 συµπέρασµα αυτό προκύπτει από την
τυχηµένη εφαρµογή ενός
ραµατικού έργου εγκατάστασης και
τουργίας τριών αυτόνοµων
τοβολταϊκών συστηµάτων στην
θνο, το οποίο υλοποίησε το ΚΑΠΕ σε
νεργασία µε το ∆ήµο Κύθνου, το
µανικό ερευνητικό κέντρο ISET και
 εταιρεία µετατροπέων ισχύος SMA,
 πλαίσιο του ευρωπαϊκού
ογράµµατος JOULE.
συνολική επένδυση σε εξοπλισµό, η
οία χρηµατοδοτήθηκε κατά 50% από
ινοτικά κονδύλια, ανήλθε σε περίπου
5 εκατ. δρχ. και αφορά το κόστος
οµήθειας εξοπλισµού και κατασκευής
ρίου, δικτύου διανοµής κ.λπ.
λιτική απόφαση της Ευρωπαϊκής
ωσης για την τρέχουσα δεκαετία,
ίζει ο Πρόεδρος του ΚΑΠΕ κ.
µοσθένης Αγορής, είναι να
δοτηθούν τέτοιες εφαρµογές µέχρις
υ το κόστος τους µειωθεί σηµαντικά.
αυτό αναµένεται να οδηγήσει η

ζική βιοµηχανική παραγωγή
τοβολταϊκών συστηµάτων στα
µενα χρόνια.
ικότερα στην Κύθνο ηλεκτρο-
ούνται ήδη 11 κατοικίες στην
οθεσία Γαϊδουρόµαντρα, όπου έχουν
οθετηθεί δύο φωτοβολταϊκά και ένα

αγρόκτηµα στη θέση Τρύπιος, όπου από
το τρίτο φωτοβολταϊκό ηλεκτροδοτείται
αντλία για την άντληση και αποθήκευση
νερού από πηγάδι σε δεξαµενή, ενώ
λειτουργούν φωτισµός, ψυγείο καθώς
και µηχανήµατα διαχωρισµού του
µελιού, που παράγεται εκεί.
Σε κάθε κατοικία, τοποθετήθηκε
µετρητής τύπου ∆ΕΗ και µονοφασική
παροχή µε ασφάλεια 6 Αµπέρ,
καλύπτοντας τις ανάγκες σε φωτισµό,
λειτουργία ψυγείου, τηλεόρασης,
φούρνου, µικρών ηλεκτρικών συσκευών
κ.α. Επίσης έχει ζητηθεί από τους
καταναλωτές να χρησιµοποιήσουν
λαµπτήρες φθορισµού και συσκευές µε
ένδειξη υψηλής ενεργειακής απόδοσης
(δηλαδή χαµηλής κατανάλωσης
ηλεκτρικού ρεύµατος).
Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα αποτε-
λούνται από τις φωτοβολταϊκές
γεννήτριες που παράγουν συνεχές ρεύµα
κατά την διάρκεια της ηµέρας, τους
µετατροπείς ισχύος, που µετατρέπουν το
συνεχές ρεύµα σε εναλλασσόµενο και
τις µπαταρίες όπου αποθηκεύεται η
ηλεκτρική ενέργεια ώστε να είναι
διαθέσιµη και κατά τη διάρκεια της
νύχτας. Επίσης υπάρχει µία κεντρική
µονάδα αµφίδροµου µετατροπέα ανά
φάση, η οποία είναι υπεύθυνη για να
φορτίζει τις µπαταρίες, να φτιάχνει και
να ελέγχει την τάση και τη συχνότητα
του δικτύου. Για εξαιρετικές περι-
πτώσεις όπου η ηλιοφάνεια δεν επαρκεί
για την ηλεκτροδότηση των κατοικιών
θα χρησιµοποιείται µια ντιζελο-
γεννήτρια χαµηλού θορύβου για ένα



µέρος των κατοικιών. Η κατασκευή
όλων των έργων και ο χρησι-
µοποιούµενος εξοπλισµός τηρούν όλες
τις προδιαγραφές ασφάλειας και
ποιότητας που απαιτούνται σε ευρω-
παϊκά και εθνικά έργα ηλεκτροδότησης.
Οι οικονοµικές υποχρεώσεις των
καταναλωτών περιορίζονται στην
καταβολή ενός ετήσιου παγίου των
10.000 δρχ. ανά παροχή, ενώ η

κιλοβατώρα χρεώνεται προς 30 δρχ. Τα
έσοδα αυτά θα χρησιµοποιούνται για τη
συντήρηση των συστηµάτων, για την
οποία είναι συνυπεύθυνοι το ΚΑΠΕ και
οι δύο γερµανικοί φορείς µε τους
οποίους συνεργάσθηκε στο έργο.
Εξάλλου, ηλεκτρολόγοι της Κύθνου
εκπαιδεύονται ήδη ώστε να µπορούν να
απασχοληθούν στη συντήρηση και
επισκευή του όλου συστήµατος.

 Το ΚΑΠΕ θα συµµετάσ
Energy Conference and 
6 Ιουλίου στην Κοπεγχάγ
παρουσιάσει σηµαντικό αρ

 Τη µελέτη «Τηλεθέρµαν
Καβάλας) µε αξιοποίησ
περιοχής» ολοκλήρωσε κ
Αυτοδιοίκησης Καβάλας Α

 Στα πλαίσια της ανάπτυ
τοµέα το ΚΑΠΕ διοργά
αντιπροσώπους του Βου
(SEEA). Κατά τη διάρ
αντιπροσωπεία ενηµερώθ
συνεργασίας σε έργα κοιν

Αν νοµίζετε ότι το
και κάποιο συνά
σας παρακαλούµ
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χει µε περίπτερο στην έκθεση “2001 European Wind
Exhibition”, που θα πραγµατοποιηθεί κατά το διάστηµα 2-
η της ∆ανίας. Παράλληλα, στα πλαίσια του συνεδρίου θα
ιθµό επιστηµονικών εργασιών.

ση του οικισµού Κάτω ∆άτου (∆ήµος Φιλιππαίων, Ν.
η των δασικών και γεωργικών υπολειµµάτων της
αι παρέδωσε στην Αναπτυξιακή Εταιρεία της Νοµαρχιακής

.Ε. το ΚΑΠΕ.

ξης συνεργασίας µε Βαλκανικές χώρες στον ενεργειακό
νωσε στις 20-24 Ιουνίου τεχνικό τετραήµερο για τους
λγαρικού Οργανισµού State Energy Efficiency Agency
κεια των εργασιών του τετραηµέρου η Βουλγαρική
ηκε για θέµατα ΑΠΕ και ΕΕ και αναζητήθηκαν µορφές
ού ενδιαφέροντος.

 «Εν  Έργω» ενδιαφέρει
δελφο, συνεργάτη ή φίλο
ε να στείλετε τα στοιχεία

aparalik@cres.gr

ΕΙΡΗΣΗ :

mailto:aparalik@cres.gr

